ONTWERPBESCHIKKING
WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT (Wabo)
Ontwerpbeschikking van burgemeester en wethouders van ‘s-Hertogenbosch op een aanvraag om
een omgevingsvergunning voor de verandering van de exploitatie van een inrichting. De
veranderingen gaan met name over geluid.

Naam aanvrager:

Autotron Rosmalen Exploitatie BV
Postbus 142
5240 AC ROSMALEN

Locatie/activiteitenadres:

Graafsebaan 133 in Rosmalen

Ontvangen op:

15 januari 2020

Omschrijving project:

verandering exploitatie inrichting, wijziging geluid t.o.v. de
huidige omgevingsvergunning

Activiteiten:

Milieu (uitgebreid)
Omgevingsvergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder e Wabo

Kenmerk:

WB00050957

Documentnr: NL-HtGH-VERSEON-10667956

Correspondentie-adres: Postbus 12345
5200 GZ ’s-Hertogenbosch
KvK nr 1727804

Voorgeschreven wettelijke procedure
Milieu (uitgebreid)
Een omgevingsvergunning voor de activiteit Milieu vereist de algemene voorbereidingsprocedure als
bedoeld in afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht. De behandeling van de aanvraag vindt plaats op
basis van de uitgebreide procedure. In het kader van deze procedure is het vereist om een
ontwerpbeschikking ter inzage te leggen.
Bevoegd gezag
Uit de ingediende gegevens is gebleken dat het college van burgemeester en wethouders bevoegd is
om te beslissen op de aanvraag.
Ontwerpbeschikking
Ik ben voornemens, gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en gelet op
bijgevoegde overwegingen, om handelend namens burgemeester en wethouders, daartoe gemachtigd
bij mandaatbesluit, te besluiten:
o

de omgevingsvergunning (artikel 2.1 lid 1 onder e van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo)) te verlenen voor de volgende activiteiten zoals deze omschreven zijn
in Akoestisch onderzoek in het kader van een omgevingsvergunningaanvraag,
Rapportnummer E 1035-7-RA-002, Referentie LL/LL/E 1035-7-RA-002, datum 26 mei 2020:
· Nieuw parkeerterrein P5;
· Grotere (sport)publieksevenementen op het buitenterrein;
· Theater/concerten (musicals e.d.) in de open lucht;
· Indoor muziekfestivals in de evenementenhallen;
· Gecombineerde indoor- en outdoor-muziekfestivals.

o

dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning:
Ingediend 15 januari 2020:
· 9674268 Aanvraagformulier, formulierversie 2019.01, Wabo d.d. 14 januari 2020;
· 9674276 Niet technische samenvatting d.d. 14 januari 2020.
Aanvullingen ingediend 3 juni 2020:
· 10071775 Brief ODZOB, datum 17 maart 2020, melding IOV Graafsebaan 133 Rosmalen,
kenmerk Z.154695 / D.554332;
· 10071819 Rapport SWECO Waterhuishouding parkeervoorziening P5 Autotron,
Hemelwaterafvoer uitbreiding P5 Autotron, projectnummer: 365503, referentienummer:
SWNL0254856, datum: 10 januari 2020;
· 10071755 Akoestisch onderzoek in het kader van een omgevingsvergunningaanvraag,
Rapportnummer E 1035-7-RA-002, Referentie LL/LL/E 1035-7-RA-002, datum 26 mei
2020;
· 10071787 Situatietekening Libéma Exploitatie, Totale terreinen Autotron, Dierenbos, vm
Hypeco, Soperse Bos, schaal 1:2500, tek. LIB017, nr. 001, laatst gewijzigd 18 maart
2020;
· 10071760 Brief Libéma aan College van B&W gemeente ’s-Hertogenbosch, 27 mei 2020.
Aanvulling ingediend 11 februari 2021:
· 10894851 aanvulling Libéma/Autotron d.d. 11 februari 2021, over de concert/theater/
musicalvoorstellingen en de eindtijden indoorparty en indoor afterparty.
Aanvulling ingediend 10 maart 2021:
· 10879983 aanvulling Libéma/Autotron d.d. 10 maart 2021, over de pre-party.

o

aan deze vergunning voorschriften te verbinden die zijn opgenomen in het hoofdstuk 1 Geluid
en trillingen van het voorschriftenpakket. Voor zover de aan de vergunning verbonden delen
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van de vergunningaanvraag niet in overeenstemming zijn met de voorschriften, zijn de
voorschriften bepalend.
o

de volgende voorschriften op basis van art. 2.31 lid 2 onder b van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in te trekken:
· Omgevingsvergunning (revisievergunning) verleend d.d. 29 november 2012: 7.1.1 t/m
7.2.7., 7.2.9., 7.2.10., 7.2.12., 7.3.1., 7.3.2., 7.3.4. t/m 7.5.4.;
· Omgevingsvergunning (veranderingsvergunning) verleend d.d. 21 april 2015: 1.1.1. (voor
zover die zien op het aspect geluid, dus de in dit voorschrift genoemde voorschriften
7.3.5., 7.5.1. t/m 7.5.4. behorende bij de omgevingsvergunning van 29-11-2012), 2.1.1.,
2.1.2., 2.2.1., 2.2.3.;
· Omgevingsvergunning (wijziging voorschriften) verleend d.d. 30 juli 2019: 1.1.1.

Bijgevoegde documenten
De documenten in de bijlage horen bij en maken deel uit van de ontwerpbeschikking en worden
meegezonden met deze ontwerpbeschikking.
Bekendmaking/ter inzage legging
De ontwerpbeschikking op de aanvraag heeft van 19 oktober 2020 gedurende 6 weken ter inzage
gelegen. Naar aanleiding van de gepubliceerde ontwerpbeschikking en de informatiebrief van
Autotron zijn over de ontwerpbeschikking door omwonenden vragen gesteld. Duidelijk is dat
omwonenden zich zorgen maken over een toename van de geluidsoverlast en graag eerder informatie
hadden ontvangen over de aanvraag. Omwonenden hadden bovendien behoefte aan meer informatie
over de plannen van Autotron. De aanvraagprocedure is daarom opgeschort. Autotron heeft de
omgeving op 18 december 2020 opnieuw geïnformeerd en er is de gelegenheid geboden vragen te
stellen over de plannen en persoonlijk een toelichting te krijgen. Dit heeft geleid tot aanpassing van de
ontwerpbeschikking.
De gewijzigde ontwerpbeschikking op de aanvraag wordt opnieuw bekend gemaakt op overheid.nl.
De ontwerpbeschikking ligt, met de aanvraag omgevingsvergunning en alle relevante bescheiden, met
ingang van 21 juni 2021 gedurende zes weken ter inzage. Een ieder heeft de gelegenheid met
betrekking tot de ontwerpbeschikking opnieuw zienswijzen naar voren te brengen. Worden er
zienswijzen naar voren gebracht dan wordt de aanvrager daarvan op de hoogte gesteld. Na afloop
van de zienswijzentermijn volgt de definitieve beschikking.
De al eerder ingediende zienswijzen gelden ook als zienswijzen tegen het nieuwe ontwerpbesluit.
Voorschriften en relevante wettelijke bepalingen
Aangeraden wordt om de vergunning met de bijbehorende bijlagen zorgvuldig door te nemen. Dit kan
veel misverstanden voorkomen. De aan de vergunning verbonden voorschriften en relevante
wettelijke bepalingen moeten worden nageleefd.
Beroep
Met ingang van de dag na die waarop de definitieve beschikking op de aanvraag
omgevingsvergunning ter inzage wordt gelegd is beroep mogelijk. De beroepstermijn bedraagt zes
weken.
Een beroepschrift tegen dit besluit moet worden ingediend bij de
Rechtbank Oost-Brabant, Sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch.
Een beroep schort de werking van het besluit niet op.
Tegelijkertijd met of na indiening van een beroepsschrift kan voorlopige voorziening worden gevraagd
bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA
’s-Hertogenbosch. Wanneer een voorlopige voorziening wordt gevraagd, treedt de beschikking niet in
werking voordat op dat verzoek is beslist. Indien er geen voorlopige voorziening wordt gevraagd,
treedt de beschikking in werking na zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd.
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Bijlagen
De volgende onderdelen horen bij en maken deel uit van de ontwerpbeschikking aan Autotron
Rosmalen Exploitatie BV voor de verandering van de exploitatie van de inrichting. De veranderingen
gaan met name over geluid.
Locatie:
Kenmerk:
·
·
·

Graafsebaan 133 in Rosmalen
WB00050957

Overwegingen
Voorschriften
Aanvraag omgevingsvergunning bestaande uit:

Ingediend 15 januari 2020:
· 9674268 Aanvraagformulier, formulierversie 2019.01, Wabo d.d. 14 januari 2020;
· 9674276 Niet technische samenvatting d.d. 14 januari 2020.
Aanvullingen ingediend 3 juni 2020:
· 10071775 Brief ODZOB, datum 17 maart 2020, melding IOV Graafsebaan 133 Rosmalen,
kenmerk Z.154695 / D.554332;
· 10071819 Rapport SWECO Waterhuishouding parkeervoorziening P5 Autotron,
Hemelwaterafvoer uitbreiding P5 Autotron, projectnummer: 365503, referentienummer:
SWNL0254856, datum: 10 januari 2020;
· 10071755 Akoestisch onderzoek in het kader van een omgevingsvergunningaanvraag,
Rapportnummer E 1035-7-RA-002, Referentie LL/LL/E 1035-7-RA-002, 26 mei 2020;
· 10071787 Situatietekening Libéma Exploitatie, Totale terreinen Autotron, Dierenbos, vm
Hypeco, Soperse Bos, schaal 1:2500, tek. LIB017, nr. 001, laatst gewijzigd 18 maart 2020;
· 10071760 Brief Libéma aan College van B&W gemeente ’s-Hertogenbosch, 27 mei 2020.
Aanvulling ingediend 11 februari 2021:
· 10894851 aanvulling Libéma/Autotron d.d. 11 februari 2021, over de concert/theater/
musicalvoorstellingen en de eindtijden indoorparty en indoor afterparty.
Aanvulling ingediend 10 maart 2021:
· 10879983 aanvulling Libéma/Autotron d.d. 10 maart 2021, over de pre-party.
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Overwegingen
PROCEDURELE OVERWEGINGEN
VERZOEK OM WIJZIGING
Op 15 januari 2020 is een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wabo
ontvangen. Het betreft een verzoek van Autotron Rosmalen Exploitatie BV, Postbus 142, 5240 AC te
Rosmalen (hierna: Autotron), voor de inrichting aan de Graafsebaan 133 te Rosmalen. De inrichting
betreft een educatief verkeersveiligheidscentrum, recreatieplas en beurzen- en
evenementenaccommodatie. De inrichting is gelegen in het grondwaterbeschermingsgebied Nuland.
PROJECTBESCHRIJVING
Autotron is gevestigd aan de Graafsebaan 133 te 's-Hertogenbosch en betreft een multifunctionele
leisure accommodatie waar een groot scala aan beurzen, evenementen en feesten/partijen worden
georganiseerd. Daarnaast is op het terrein sprake van een educatief rijvaardigheidscentrum, het
safety experience center (SEC), waar veiligheidstrainingen gehouden worden voor onder andere
hulpdiensten.
Bij Autotron is een actualisatie gewenst van de huidig vergunde bedrijfssituatie, mede om aan te
sluiten bij veranderingen in de markt. Van belang daarbij zijn onder andere de moderne muziekstijlen
bij zowel binnen- als buitenevenementen en de toenemende vraag naar buitenevenementen. Verder
is sprake van een gewenste spreiding van (ook bestaande) evenementen over de gemeente 'sHertogenbosch. Daar waar mogelijk sluit de aanvraag aan bij evenementen die in de praktijk al plaats
hebben gevonden bij Autotron.
De actualisatie heeft betrekking op de navolgende activiteiten:
- Parkeerterrein P5 wordt gewijzigd van parkeren op gras naar een verhard parkeerterrein;
- Grotere (sport)publieksevenementen op het buitenterrein;
- Theater/concerten (musicals e.d.) in de open lucht;
- Indoor muziekfestivals in de evenementenhallen;
- Gecombineerde indoor- en outdoor-muziekfestivals.
In het Akoestisch onderzoek in het kader van een omgevingsvergunningaanvraag, Rapportnummer E
1035-7-RA-002, Referentie LL/LL/E 1035-7-RA-002, datum 26 mei 2020, zijn deze wijzigingen
omschreven.
OMSCHRIJVING VAN DE AANVRAAG
De aanvraag bestaat uit de volgende delen:
· Aanvraag ingediend 15 januari 2020
- 9674268 Aanvraagformulier, formulierversie 2019.01, Wabo d.d. 14 januari 2020;
- 9674276 Niet technische samenvatting d.d. 14 januari 2020;
- Akoestisch onderzoek in het kader van een omgevingsvergunningaanvraag, Rapportnummer
E 1035-7-RA-001, Referentie LL/LL/E 1035-7-RA-001, datum 9 januari 2020;
- 9674272 Begeleidend schrijven, datum 14 januari 2020.
·
-

Aanvullingen ingediend 3 juni 2020:
10071708 Provinciale milieuverordening Noord-Brabant (Pmv), Meldingsformulier voor
activiteiten binnen grondwaterbeschermingsgebieden en boringvrije zones, ingekomen d.d. 27
mei 2020 wb00050957;
10071772, Email Sweco Nederland B.V., d.d. 10 maart 2020 13:40 uur:
10071772, Email Autotron, d.d. 10 maart 2020, 11:00 uur;
10071772, Email Autotron, d.d. 9 maart 2020, 17:00 uur;
10071772, Email Sweco Nederland B.V. aan Autotron, d.d. 9 maart 2020, 16:52 uur;
10071772, Email Autotron, d.d. 6 maart 2020, 12:16 uur;
10071763, Email Autotron aan ODZOB, d.d. 21 februari 2020, 9:55 uur;
10071763, Email Autotron aan Sweco Nederland B.V., d.d. 18 februari 2020, 12:38 uur;
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-

-

10071763, Email ODZOB aan Autotron, d.d. 18 februari 2020, 12:28 uur;
10071763, Email Autotron aan ODZOB, d.d. 29 januari 2020, 0:15 uur;
10071763, Email Autotron aan ODZOB, d.d. 27 januari 2020, 13:11 uur;
10071763, Email ODZOB aan Autotron, d.d. 27 januari 2020, 11:38 uur;
10071819, Rapport SWECO Waterhuishouding parkeervoorziening P5 Autotron,
Hemelwaterafvoer uitbreiding P5 Autotron, projectnummer: 365503, referentienummer:
SWNL0254856, datum: 10 januari 2020;
10071775 Brief ODZOB, datum 17 maart 2020, melding IOV Graafsebaan 133 Rosmalen,
kenmerk Z.154695 / D.554332;
10071755 Akoestisch onderzoek in het kader van een omgevingsvergunningaanvraag,
Rapportnummer E 1035-7-RA-002, Referentie LL/LL/E 1035-7-RA-002, datum 26 mei 2020;
10071787 Situatietekening Libéma Exploitatie, Totale terreinen Autotron, Dierenbos, vm
Hypeco, Soperse Bos, schaal 1:2500, tek. LIB017, nr. 001, laatst gewijzigd 18 maart 2020;
10071780 E-mail Autotron aan grondwater@odzob.nl, 9 december 2019, 13:31 uur incl.
Rapport SWECO Waterhuishouding parkeervoorziening P5 Autotron, Hemelwaterafvoer
uitbreiding P5 Autotron, projectnummer: 365503, referentienummer: SWNL0254856, datum
12 september 2019;
10071760 Brief Libéma aan College van B&W gemeente ’s-Hertogenbosch, 27 mei 2020;
10071718 Stikstofberekening, Aeriusberekening dd 19 december 2019 aanlegfase;
10111655 en 10111665 Stikstofberekening 15 juni 2020 exploitatiefase.
10515924, 10515918, 10515911. Op 9 november 2020 is vanwege een wijziging van het
rekenmodel Aerius, een aangepaste/nieuwe berekening ingediend (Stikstofonderzoek en
Aeriusberekening dd 6 november 2020).
11055361, 11055363, 11055347 en 11055367. Na opnieuw een wijziging in het rekenmodel
Aerius is op 7 mei een aangepaste/nieuwe berekening ingediend.

·

Aanvulling ingediend 11 februari 2021:
· 10894851 aanvulling Libéma/Autotron d.d. 11 februari 2021, over de concert/theater/
musicalvoorstellingen en de eindtijden indoorparty en indoor afterparty.

·

Aanvulling ingediend 10 maart 2021:
· 10879983 aanvulling Libéma/Autotron d.d. 10 maart 2021, over de pre-party.

HUIDIGE VERGUNNINGSSITUATIE
Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen verleend:
SOORT
VERGUNNING

DATUM

KENMERK

ONDERWERP

Omgevingsvergunning
(revisie)

29 november
2012

WB00001247

Het in werking hebben van een
inrichting, zijnde een
automuseum, educatief
verkeersveiligheidscentrum,
recreatieplas, beurzen- en
evenementenaccommodatie
(sportevenementen, concerten,
muziekvoorstellingen,
feesten/partijen).

Besluit

3 september 2013

WB00001247

Toevoegen voorschriften 10.8.1
en 10.8.2 naar aanleiding van de
uitspraak van de Rechtbank
Oost-Brabant d.d. 18 juni 2013
inzake het ingestelde beroep
tegen de omgevingsvergunning
van 29 november 2012 met
kenmerk WB00001247.

Omgevingsvergunning
(milieuneutraal)

8 mei 2014

WB00008174

Aanleggen van een
aaneengesloten verharding (430
m2) voor 1) laad- en
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losactiviteiten van het Eventron
en 2) het parkeren van
personenauto’s.
Omgevingsvergunning
(verandering)

7 april 2015

WB00005974

De infiltratie van hemelwater
afkomstig van wegen in de
bodem (bermen langs wegen).

Omgevingsvergunning
(verandering)

21 april 2015

WB00007381

Aanpassing route van en naar
het SEC-terrein.
Uitbreiding activiteiten restaurant
en zalen Expodome.
Het houden van maximaal twee
gecombineerde binnen en buiten
muziekfestivals.

Waterwetvergunning

24 april 2014

372512

Lozen van hemelwater.
Uitvoeren van handelingen zoals
bedoeld in de keur.

Omgevingsvergunning
(verandering)

24 augustus 2016

WB00030672

Aanpassen van de opstellocaties
van de dieselaggregaten tijden
muziekevenementen
Het wijzigen van het aantal
dieselaggregaten dat gelijktijdig
binnen de inrichting aanwezig en
in werking kan zijn
Het gebruiken van terrein P3 als
autotentoonstellingsterrein
Het asfalteren van baan 1 van
het SEC-terrein en enkele grasen grindoppervlakten op het
SEC-terrein
Intrekken van de
omgevingsvergunning van 29
november 2012 met kenmerk
WB00001247 voor de volgende
activiteiten: het verzorgen van
trainingen aan chauffeurs van
hulpdiensten, het opladen van
accu’s en het gebruik van
elektrische voertuigen en
machines en activiteiten op het
terreindeel P2A
Intrekken van de voorschriften
5.2.2 en 13.2.1 tot en met 13.2.8
van de omgevingsvergunning
van 29 november 2012 met
kenmerk WB00001247
Het stellen van
maatwerkvoorschriften tot het
uitvoeren van een onderzoek
naar de bodemkwaliteit
Het aanvullen van voorschrift
5.1.11 van de
omgevingsvergunning van 29
november 2012 met kenmerk
WB00001247

Omgevingsvergunning
(aanpassing van de
voorschriften)

16 januari 2018
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te vervangen door voorschrift
1.1.2.
Het wijzigen van de voorschriften
2.2.1, 2.2.4 en 2.2.5 van de
omgevingsvergunning van 7 april
2015 met kenmerk
WB00005974/3606028/28544
Omgevingsvergunning
(milieuneutraal
veranderen)

12 juni 2018

WB00041432

Het wijzigen van het gebruik van
het gebouw Eventron. Het
gebouw wordt voor helft gebruikt
als automuseum met
verkoopfunctie.

Omgevingsvergunning
(milieuneutraal
veranderen)

30 oktober 2018

WB00042574

Wijzigen stroomaggregaten

Gedoogbeschikking

14 maart 2019

WB00045724

Musicals in de buitenlucht

Omgevingsvergunning
(aanpassing van de
voorschriften)

30 juli 2019

WB00046465

Het intrekken van voorschrift
7.3.3 van de
omgevingsvergunning van 29
november 2012 en voorschrift
2.2.2 van de
omgevingsvergunning van 21
april 2015.
Het verbinden van voorschrift
1.1.1.

Waterwetvergunning

26 augustus 2020

zaaknummer
0000D20200713115342838

Het aanbrengen van een werk
binnen de beschermingszone
van een waterloop en voor het
vertraagt afvoeren van
hemelwater afkomstig van het
nieuw te verharden
parkeerterrein P5 op het Autotron
terrein aan de Graafsebaan te
Rosmalen.

BEVOEGD GEZAG
Wij zijn bevoegd gezag om te beslissen op de aanvraag om een omgevingsvergunning. Dit volgt uit
artikel 2.4, eerste lid 1 van de Wabo en de categorieën 1.1 onder a t/m c, 2.1 onder a, 5.1, 18.1, 19.1
onder c t/m f en 19.4 onder d van bijlage I onderdeel C van het Besluit omgevingsrecht (Bor).
VOLLEDIGHEID VERZOEK
In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 23 april 2020 in
de gelegenheid gesteld om tot 1 juni 2020 de aanvraag aan te vullen. Wij hebben de aanvullende
gegevens ontvangen op 27 mei 2020. Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij de
aanvraag getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat
voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De
aanvraag is dan ook in behandeling genomen. Op 11 februari 2021 en 10 maart 2021 is de aanvraag
aangevuld met informatie over de openingstijden en de preparty. Op 7 mei 2021 is vanwege een
aanpassing in het rekenmodel Aerius een nieuwe stikstofberekening ingediend.
PROCEDURE EN ZIENSWIJZE (UITGEBREID)
De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 3.3 van de
Wabo (de uitgebreide voorbereidingsprocedure). De aanvraag is voor de activiteit milieu getoetst aan
artikel 2.14 van de Wabo. Tevens is de aanvraag getoetst aan het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de
Regeling omgevingsrecht.

Ontwerpbeschikking WB00050957 / 9674211

8/27

Graafsebaan 133 in Rosmalen

ADVIES, AANWIJZING DOOR MINISTER, VERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN
Het hemelwater van het te verharden parkeerterrein P5 wordt geloosd op het oppervlaktewater.
Autotron is gelegen in grondwaterbeschermingsgebied Nuland.
In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of
betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 van de Wabo, alsmede
de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij de aanvraag en aanvullende gegevens ter
advies aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden:
o Waterschap Aa en Maas.
o Brabant Water.
Van de mogelijkheid tot het geven van een advies is door Waterschap Aa en Maas en Brabant Water
gebruik gemaakt. Deze adviezen hebben dus betrekking op het lozen van hemelwater van het te
verharden parkeerterrein P5.
Waterschap Aa en Maas heeft op 20 februari 2020 en op 9 maart 2020 per email een advies gegeven.
Deze adviezen zijn hieronder letterlijk weergegeven.
20 februari 2020 Waterschap Aa en Maas:
“Op grond van artikel 2.26 Wabo kunnen wij adviseren;
a. omtrent het lozen van stoffen op een zuiveringstechnische werk van het waterschap (lees
transportleiding of rioolwaterzuiveringsinstallatie, kortweg RWZI);
b. omtrent de doelmatige werking van de ontvangende RWZI bij lozing op gemeentelijke riolering;
c. indien een lozing leidt tot een overschrijding van een milieukwaliteitseis voor het ontvangende
oppervlaktewaterlichaam.
Omdat er sprake is van rechtstreekse lozing op een oppervlaktewaterlichaam is advisering voor 2.26
lid a en b niet van toepassing.
Met betrekking tot de directe lozing op het oppervlaktewaterlichaam worden maatregelen getroffen
waarmee de lozing van verontreinigende stoffen wordt beperkt of voorkomen. Afhankelijk van die
maatregelen zullen in een te verlenen watervergunning in meer of mindere mate lozingsvoorschriften
worden opgenomen. Dit heeft tot gevolg dat de eventuele rechtstreekse lozing op het
oppervlaktewater niet gaat leiden tot een overschrijding van de milieukwaliteitseisen voor het
ontvangende oppervlaktewater.
Ten aanzien van de advisering in het kader van het Besluit omgevingsrecht kan ik u het volgende
mededelen.
De activiteiten worden gerealiseerd in een grondwaterbeschermingsgebied. Dit betreft een gebied
waar op grond van de Provinciale milieuverordening aanvullende voorwaarden aan de lozing gesteld
worden. Zoals hiervoor beschreven is, worden maatregelen getroffen waarmee de lozing van
verontreinigende stoffen wordt beperkt of voorkomen. Wij zijn van mening dat met de maatregelen die
in de aanvraag zijn opgenomen, voldaan wordt aan de aanvullende voorwaarden uit de Provinciale
verordening.
Overigens hebben wij tot nu toe geen aanvraag watervergunning voor de afvoer van hemelwater de
Kleine Wetering ontvangen. Omdat er geen sprake is van verplichte gecoördineerde behandeling
heeft dat geen gevolgen voor de afhandeling van jullie Wabo-procedure.
Ik verzoek je om in jullie contacten met de aanvrager te wijzen op het indienen van een aanvraag voor
een vergunning op grond van de Waterwet.”
Deze watervergunning door het Waterschap Aa en Maas is gepubliceerd op dinsdag 1 september
2020.
9 maart 2020
“Het wijzigen van de geluidsvoorschriften heeft geen gevolgen voor de doelmatige werkingen van de
ontvangende waterzuivering en gaat niet leiden tot overschrijding van de milieukwaliteitseisen voor
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een oppervlaktewaterlichaam.”
Brabantwater heeft op 18 februari 2020 en op 19 februari 2020 per email een advies gegeven. Deze
adviezen zijn hieronder letterlijk weergegeven.
18 februari 2020 (Brabantwater)
“Ik heb de aanvraag en het Sweco rapport ‘Waterhuishouding parkeervoorziening P5 Autotron’ van 10
januari 2019 doorgenomen.
Tijdens de aanvraagprocedure is de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant, opvolger van de
Provinciale milieuverordening Noord-Brabant, vastgesteld.
Deze wijziging heeft niet geleid tot een wijziging van de oorspronkelijke aanvraag of wijze van
uitvoering. Dat wil zeggen dat er na uitvoering van het project er sprake zal zijn van:
- Een parkeervoorziening ter plaatse van P5 bestaande uit een gesloten verharding.
- Een infiltratiegreppel (zaksloot) langs de buitenrand voorzien van een voldoende dikke toplaag
met voldoende lutum en humus (organisch materiaal).
- Er periodiek monitoring plaatsvindt om de zuiverende werking te controleren.
Brabant Water kan instemmen met de gekozen opzet en voorgenomen uitvoering van deze
parkeervoorziening.”
19 februari 2020 Brabantwater
´Ik heb de documenten m.b.t. wijziging akoestiek ontvangen en bekeken. Het belang van Brabant
Water strekt zich m.n. tot die van bodem, grondwater en infrastructuur (distributieleidingen). Het
thema geluid heeft hierop geen invloed. Brabant Water stelt zich t.a.v. deze gewijzigde aanvraag
neutraal op.”
De aanvullende gegevens die op 27 mei 2020 zijn ingediend door Autotron, zijn ook gestuurd naar
Waterschap Aa en Maas en naar Brabantwater om advies hierover te geven.
Waterschap Aa Maas heeft op 25 juni 2020 per email een advies gegeven. Dit advies is hieronder
letterlijk weergegeven.
25 juni 2020 Waterschap Aa en Maas
“Ons advies wijzigt niet. We zijn akkoord met de aangevraagde uitbreiding
Brabantwater heeft op 25 juni 2020 per email een advies gegeven. Dit advies is hieronder letterlijk
weergegeven.
25 juni 2020
“Ik zie geen aanleiding om het eerder gegeven advies aan te passen.”
ACTIVITEITENBESLUIT MILIEUBEHEER
In Algemene maatregelen van bestuur (hierna: AMvB), waaronder het Activiteitenbesluit, worden voor
bepaalde activiteiten direct werkende eisen gesteld. Deze eisen mogen niet in de
omgevingsvergunning worden opgenomen. In de omgevingsvergunning kan alleen van de AMvB
worden afgeweken voor zover dat in de AMvB is aangegeven.
In bijlage 1 onder B of C van het Bor wordt aangegeven of voor een inrichting een vergunningplicht
geldt. Inrichtingen waarvoor de vergunningplicht geldt, worden ingevolge het Activiteitenbesluit
aangemerkt als type C inrichtingen. Autotron betreft een type C inrichting. Op type C inrichtingen
kunnen bepaalde artikelen uit het Activiteitenbesluit van toepassing zijn. Dit betekent dat bepaalde
voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Ministeriële regeling (Activiteitenregeling)
een rechtstreekse werking hebben en niet in de vergunning mogen worden opgenomen. De
voorschriften die in deze vergunning zijn opgenomen zijn die voorschriften voor aspecten en
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activiteiten die niet zijn geregeld in het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling.
De aanvraag heeft betrekking op activiteiten die (deels) vallen onder de werkingssfeer van het
Activiteitenbesluit. Het betreft de navolgende activiteiten:
· Het wijzigen van de hemelwaterafvoer van de parkeerplaats P5.
Voor de aangevraagde activiteiten houdt dit in dat - voor zover deze betrekking hebben op de
genoemde (deel)activiteiten - moet worden voldaan aan de volgende artikelen uit het
Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling:
· Paragraaf 3.1.3 Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende
voorziening.
Op basis van artikel 1.10 van het Activiteitenbesluit moet de verandering van een inrichting worden
gemeld. De aanvraag wordt ten aanzien van de activiteiten die onder het Activiteitenbesluit vallen
aangemerkt als melding op grond van artikel 1.10 van het Activiteitenbesluit
COÖRDINATIE MET DE WATERWET
Voor de inrichting is op 24 april 2014 door Waterschap Aa en Maas een vergunning ingevolge de
Waterwet verleend voor onder meer het lozen van hemelwater op oppervlaktewater. Het waterschap
Aa en Maas heeft in haar advies van 20 februari 2020 en 25 juni 2020 aangegeven dat deze
Watervergunning niet geheel toeziet op de aangevraagde wijziging in de lozingssituatie van het
bedrijf. Derhalve is eveneens een aanpassing van de Waterwetvergunning vereist. De aanvrager is
hierop door ons geattendeerd. Autotron heeft over de aanvraag Waterwet contact gehad met
Waterschap Aa en Maas. Op 13 juli 2020 heeft het Waterschap de aanvraag watervergunning
ontvangen. De vergunning is verleend op 26 augustus 2020. Deze watervergunning is gepubliceerd
op dinsdag 1 september 2020. De vergunning heeft betrekking op het aanbrengen van een werk
binnen de beschermingszone van een waterloop en voor het vertraagt afvoeren van hemelwater
afkomstig van het te verharden parkeerterrein P5 op het Autotronterrein.
Omdat de inrichting geen IPPC-inrichting betreft, behoeft de behandeling van de Wabo- en de
Waterwetvergunningaanvraag niet gecoördineerd plaats te vinden. Dit is ook niet gebeurd.
TOETSING MILIEUEFFECTRAPPORTAGE
Er hoeft bij dit verzoek geen milieueffectrapport (MER) te worden ingediend. De reden hiervoor is dat
de in het verzoek beschreven activiteit niet is vermeld in de eerste kolom van onderdeel C en/of
onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage (Besluit mer). Met dit verzoek is
tevens geen sprake van activiteiten waarvoor de mer-beoordelingsplicht geldt.
WET NATUURBESCHERMING
Ten behoeve van deze vergunningaanvraag waarvan de uitbreiding/wijziging van het bestaande
parkeerterrein P5 Autotron te Rosmalen deel uitmaakt, is een tweetal berekeningen uitgevoerd om de
stikstofdepositie in beeld te brengen.
- Onderzoek ten tijde van de aanlegfase parkeerterrein P5 (SWNL0254351 d.d. 19 december
2019 SWECO);
- Onderzoek exploitatiefase gehele inrichting (20200615-LIB014-0001-RAP-STD-2.1 d.d. 15
juni 2020 Kragten). Op 9 november 2020 is vanwege een wijziging van het rekenmodel Aerius
een aangepaste/nieuwe berekening ingediend (Stikstofonderzoek en Aeriusberekening).
Na opnieuw een wijziging in het rekenmodel Aerius is op 7 mei 2021 een nieuwe berekening
ingediend.
Uit de uitgevoerde onderzoeken volgt dat er vanwege de aanlegfase van het parkeerterrein P5
alsmede van de exploitatie van de gehele inrichting Autotron na uitbreiding parkeerterrein P5 geen
significant negatieve effecten veroorzaakt worden op de nabijgelegen Natura 2000-gebieden conform
de Wet natuurbescherming en daarmee de Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn. Ten behoeve van de
aanlegfase dan wel de exploitatiefase is derhalve geen vergunning in het kader van de Wet
Natuurbescherming benodigd.
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INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

Milieu
Veranderen van een inrichting
De aanvraag heeft betrekking op het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting als
bedoeld in artikel 2.1, lid 1 aanhef en onder e van de Wabo. De Wabo omschrijft in artikel 2.14 het
milieuhygiënische toetsingskader van de aanvraag. Een toetsing aan deze aspecten heeft
plaatsgevonden.
Toetsing oprichten, veranderen of revisie
Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij:
· de aspecten genoemd in artikel 2.14 lid 1 onder a van de Wabo betrokken;
· met de aspecten genoemd in artikel 2.14 lid 1 onder b van de Wabo rekening gehouden;
· de aspecten genoemd in artikel 2.14 lid 1 onder c van de Wabo in acht genomen.
In de onderstaande hoofdstukken lichten wij dit nader toe, waarbij wij ons beperken tot die onderdelen
van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.
Algemene overwegingen BBT
Algemeen
In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu moeten aan de
vergunning voorschriften worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting
voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk - bij
voorkeur bij de bron - te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de
inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken
(BBT) worden toegepast.
Bij de bepaling van BBT moeten wij in zijn algemeenheid de in artikel 5.4 van het Bor vermelde
aspecten betrekken, rekening houdend met de voorzienbare kosten en baten van maatregelen en met
het voorzorg- en het preventiebeginsel. In het bijzonder moeten wij bij de bepaling van BBT rekening
houden met paragraaf 9.2 van de Mor en de bijbehorende bijlage uit deze regeling.
IPPC-richtlijn
Er is geen sprake van een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort, zoals bedoeld in bijlage 1
van de Europese richtlijn inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van
verontreiniging) (2010/75/EU), ook wel RIE genoemd.
Concrete bepaling beste beschikbare technieken
Bij het bepalen van de beste beschikbare technieken hebben wij rekening gehouden met de volgende
informatiedocumenten, zoals aangewezen in de bijlage van de Mor:
· NRB 2012; Nederlandse richtlijn bodembescherming, maart 2012.
Verder hebben wij bij het bepalen van de beste beschikbare technieken rekening gehouden met de
volgende van toepassing zijnde specifieke literatuur:
· Handreiking industrielawaai en vergunningverlening, oktober 1998 (voor het milieuaspect
‘Geluid’).
· Handleiding meten en rekenen Industrielawaai, uitgave 1999 (voor het milieuaspect ‘Geluid’).
· Provinciale milieuverordening (voor het milieuaspect bodem).
Met betrekking tot de bepaling van BBT, zijn de aspecten betrokken als genoemd in artikel 5.4 lid 3
van het Bor.
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Conclusies BBT
De inrichting voldoet - met inachtneming van de aan dit besluit gehechte voorschriften - aan BBT.
Voor de overwegingen per milieuthema wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.
Afval
In de reeds vergunde inrichting ontstaan diverse soorten (gevaarlijke) afvalstoffen. Blijkens de
aanvraag zal de hoeveelheid afval, als gevolg van de aangevraagde activiteiten, niet toenemen. Ook
de opslaglocaties van deze afvalstromen blijven ongewijzigd. Daarom worden in deze
omgevingsvergunning geen aanvullende eisen gesteld aan de opslag, scheiding en afvoer van
afvalstoffen en aan de reductie van de omvang van afvalstromen.
Afvalwater
Uit de aanvraag blijkt dat de lozingssituatie van de inrichting wordt gewijzigd. De wijziging houdt
verband met de afwatering van het hemelwaterafvoer van de nieuwe parkeerplaats P5. Concreet vindt
de volgende wijziging plaats. Het afstromend water van het parkeerterrein wordt geloosd op een
bergingssloot. De bergingssloot wordt voorzien van een toplaag met een dikte van 50 cm met een
lutumgehalte van 2%. Tevens is een monitoringsplan opgesteld. Hiermee wordt voldaan aan de
bepalingen in artikel 2.14, lid 2 (permanent parkeerterrein) van de Interim verordening (IOV). Op 9
december 2019 heeft Autotron hiervoor bij de Omgevingsdienst Zuid-Oost Brabant (ODZOB) een
melding IOV ingediend voor activiteiten in beschermingszone Nuland. Deze melding is op 17 maart
2020 goedgekeurd.
Het lozen van hemelwater op oppervlaktewater vanaf een niet bodembeschermende voorziening
(waarvan hier sprake is) valt onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit (paragraaf 3.1.3). Wij
hebben geen bevoegdheid tot het stellen van aanvullende voorschriften. Voor het legaliseren van de
aangevraagde wijzigingen in de hemelwaterafvoer is wel een aanpassing van de op 24 april 2014
door Waterschap Aa en Maas aan Autotron verleende Watervergunning vereist. Hiervoor verwijzen wij
naar de inhoud van de adviezen van Waterschap Aa en Maas. Autotron Rosmalen Exploitatie BV
(aanvrager) is door ons van deze noodzaak op de hoogte gesteld.
Deze watervergunning van het Waterschap Aa en Maas is gepubliceerd op dinsdag 1 september
2020.

Bodem
De bodembedreigende activiteiten
Er worden in deze aanvraag geen bodembedreigende activiteiten aangevraagd. Het parkeren van
auto’s op het nieuwe parkeerterrein P5 wordt ingevolge het Activiteitenbesluit en/of de NRB niet als
een bodembedreigende activiteit aangemerkt. Deze activiteiten zijn derhalve ook niet door ons als
zodanig beoordeeld. Wel stelt de IOV eisen aan het parkeren van motorvoertuigen in een grondwaterbeschermingsgebied. Op 9 december 2019 heeft Autotron hiervoor bij de Omgevingsdienst Zuid-Oost
Brabant (ODZOB) een melding IOV ingediend voor activiteiten in beschermingszone Nuland. Deze
melding is op 17 maart 2020 goedgekeurd. Deze brief ODZOB, datum 17-3-2020, melding IOV
Graafsebaan 133 Rosmalen, kenmerk Z.154695 / D.554332, maakt onderdeel uit van het besluit.
Energie
Het gas-, elektriciteits- en dieselgebruik zullen als gevolg van de gevraagde veranderingen niet
toenemen. Derhalve worden in dit besluit geen aanvullende eisen gesteld ter reductie van het
energieverbruik.
Externe veiligheid
Het externe veiligheidsbeleid in Nederland is gericht op het verminderen en beheersen van risico’s
van activiteiten voor de omgeving (mens en milieu). Het gaat hierbij om de risico’s die verbonden zijn
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aan de opslag en het gebruik van (gevaarlijke) stoffen. Er vinden in de aanvraag geen wijzigingen
plaats t.o.v. de bestaande vergunde situatie m.b.t. deze risico’s.

Geluid en trillingen
Algemeen
De bedrijfsactiviteiten hebben tot gevolg dat geluid wordt geproduceerd. Binnen de inrichting vindt een
grote diversiteit aan activiteiten plaats die geluid naar de omgeving veroorzaken. Met de aanvraag
voor veranderingsvergunning is het gewenst de vergunde geluidsituatie te actualiseren. De akoestisch
relevante veranderingen zijn:
-

Het gebruik van parkeerterrein P5.
Grotere (sport)publieksevenementen op het buitenterrein.
Theater/concerten (musicals e.d.) in de open lucht.
Indoor muziekfestivals in de evenementhallen.
Gecombineerde indoor- en outdoor muziekfestivals.

De veroorzaakte geluidsbelasting in de omgeving is in kaart gebracht in een akoestisch rapport van
Peutz met nummer E 1035-7-RA-002. In dit rapport is de geluidemissie van de verschillende
veranderingen in beeld gebracht inclusief de vergunde activiteiten. De in dit rapport aangehouden
bedrijfssituaties zijn te beschouwen als maatgevend voor de inrichting. Bestaande activiteiten passen
binnen de geluidemissie van de aangehouden situaties. Het akoestisch onderzoek is uitgevoerd en
het rapport opgesteld volgens de Handleiding meten en rekenen industrielawaai 1999.
In het rapport is de geluidemissie bepaald van de activiteiten die vallen onder de representatieve
bedrijfssituatie (de geluidsemissie die de inrichting onder normale omstandigheden veroorzaakt). Ook
is de geluidbelasting bepaald van activiteiten die onder de incidentele bedrijfssituatie vallen (maximaal
12 dagen per jaar). Daarnaast is het geluid bepaald van de activiteiten van een concert/theater/
musicalvoorstelling wat als afwijkende bedrijfssituatie is beschouwd.
Beoordeeld worden het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau, de maximale geluidsniveaus en de
indirecte hinder als gevolg van het in werking zijn van de inrichting.
Met het in beeld brengen van de veranderingen binnen de verschillende bedrijfssituaties zijn de
geluidvoorschriften voor alle activiteiten van de inrichting geactualiseerd.
Representatieve bedrijfssituatie
In de inrichting vinden een groot aantal verschillende publieksevenementen plaats. Er is geen
eenduidige representatieve bedrijfssituatie. De publieksevenementen bestaan uit kleine en grote
evenementen. Deze vinden binnen en/of buiten plaats In het akoestisch onderzoek is voor een
maatgevend groot publieksevenement de geluibelasting naar de omgeving bepaald. Alle andere
activiteiten veroorzaken een geluidemissie die maximaal gelijk is, maar meestal beduidend lager is,
dan het grote evenement.
Het aangehouden maatgevende evenement is het Europees kampioenschap veldrijden. Tijdens dit
evenement is het aantal bezoekers groot, de geluidinstallatie in werking en worden de gebouwen
intensief gebruikt. De geluidbelasting van de omgeving is in het rapport van het akoestisch onderzoek
bepaald.
Toetsingskader representatieve bedrijfssituatie
De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft een gebiedsgericht geluidbeleid voor industriegeluid. Dit beleid
is vastgelegd in de “Nota gebiedsgericht geluidbeleid” van juni 2009. De geluidregels zijn uitgewerkt in
het document “Uitvoeringsregels bedrijven en geluid Gemeente ’s-Hertogenbosch” van augustus
2014.
In het beleid zijn gebieden aangegeven met een ambitie waarde en een bovengrens. Het gebied van
de Autotron en de omgeving waarin woningen en andere geluidgeluidgevoelige objecten liggen is niet
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eenduidig te beschrijven in één gebied. De Rijksweg A59 heeft op een deel van het gebied een
relevante invloed.
Het gebied binnen de invloedssfeer van de Rijksweg A59 zou, volgens de typeringen uit het beleid het
best aansluiten bij groen stedelijk. Het gebied verder gelegen van de A59 zou het best aansluiten bij
de typering Agrarisch. Voor beide type gebieden gelden dezelfde ambitie waarden en bovengrens
voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau. De ambitie is 45 dB(A) als etmaalwaarde en de
bovengrens tot 50 dB(A) etmaalwaarde. Deze waarden gelden voor activiteiten die onder de
representatieve bedrijfssituatie vallen.
Voor het maximaal geluidniveau gelden grenswaarden, die landelijk worden gehanteerd, van 70 dB(A)
etmaalwaarde. In het beleid is ook aangegeven dat voor bedrijven in het buitengebied, zoals Autotron,
de ambitie en bovengrens in principe gelden, maar dat een strikte toepassing niet noodzakelijk is. Dit
betekent dat onderbouwd van deze ambitiewaarde en grenswaarde kan worden afgeweken.
Beoordeling geluidbelasting representatieve bedrijfssituaties
Uit het rapport van het akoestisch onderzoek blijkt dat bij de meeste geluidgevoelige gebouwen in de
omgeving van de inrichting wordt voldaan aan de ambitiewaarde uit het gemeentelijke beleid. Dit geldt
voor zowel de dag-, avond- en nachtperiode.
Alleen bij de woningen in het Soperse Bos en bij de woning Graafsebaan 127 wordt hier niet aan
voldaan. Op deze woningen wordt wel voldaan aan de bovengrenswaarde. Daarbij wordt opgemerkt
dat deze geluidniveaus alleen optreden bij een maximale invulling van activiteiten in de
representatieve bedrijfssituatie. Bij de meeste activiteiten zal de geluidbelasting lager zijn.
Op alle geluidgevoelige gebouwen in de omgeving wordt voldaan aan de grenswaarde van het
maximaal geluidniveau.
Door de activiteiten die plaats kunnen vinden binnen de representatieve bedrijfssituatie wordt geen
onacceptabel geluidniveau veroorzaakt naar de omgeving. In de voorschriften is de ambitiewaarde
van 45 dB(A) etmaalwaarde opgenomen. Als hogere niveaus nodig zijn dan zijn de berekende
waarden opgenomen. Hiermee wordt de omgeving beschermd tegen onaanvaardbare geluidhinder.
Afwijkende bedrijfssituaties
Voor afwijkende bedrijfssituaties wordt in het beleid aangesloten bij het gestelde in, en de systematiek
van, de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening. In de inrichting komen twee afwijkende
bedrijfssituaties voor. De eerste zijn de muziekfestivals die binnen en/of buiten kunnen plaatsvinden.
Deze activiteiten worden beschouwd als incidentele activiteiten zoals beschreven in de Handreiking.
Ten tweede zijn de activiteiten van het buiten theater/musical/concerten als afwijkend beoordeeld.
Deze zijn beschouwd en beoordeeld volgens de systematiek van de in de Handreiking genoemde
regelmatige afwijking van de representatieve bedrijfssituatie.
Regelmatige afwijkingen van de RBS;
Eén maal per jaar worden er concert/theater/musicalvoorstellingen in de openlucht gehouden in de
inrichting. Deze activiteit zal maximaal 14 dagen aaneengesloten plaatsvinden. Doordat deze activiteit
aaneengesloten plaatsvindt voldoet deze niet geheel aan de definitie van een regelmatig afwijking van
de representatieve bedrijfssituatie uit de Handreiking. Het bevoegd gezag heeft daarbij een
beoordelingsvrijheid. Aanvullend is gemotiveerd waarom deze activiteit noodzakelijk is voor de
bedrijfsvoering.
Er is gemotiveerd waarom deze concert/theater/musicalvoorstellingen niet evenredig verdeeld over
het gehele jaar door kunnen plaatsvinden. In het rapport van het akoestisch onderzoek is aangegeven
dat voor het kunnen uitvoeren van een concert/theater/musicalvoorstelling tribunes, podium,
geluidinstallatie en overige faciliteiten worden opgebouwd c.q geïnstalleerd. Het gaat om tijdelijke
voorzieningen. Nu een concert/theater/musicalvoorstelling slechts maximaal 14 dagen per jaar
plaatsvinden, is het uit zowel praktische, productietechnische als uit kostenoverwegingen niet zinvol
deze voorstellingen evenredig verdeeld over het jaar te laten plaatsvinden. Deze
concert/theater/musicalvoorstellingen zijn alleen haalbaar door gedurende een aaneengesloten
periode van 14 dagen te houden. In de aanvullende brief van 27 mei 2020 is aanvullend gemotiveerd

Ontwerpbeschikking WB00050957 / 9674211

15/27

Graafsebaan 133 in Rosmalen

waarom een concert/theater/musicalvoorstelling nodig is voor de continuïteit van de bedrijfsvoering
van het bedrijf.
Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau voldoet tijdens de concert/theater/musicalvoorstellingen op
de meeste woningen (Graafsebaan 123a, Graafsebaan 123b, Vinkelsestraat 2, Coppensdijk 4a en
Soperse Bos) aan de ambitiewaarde uit het beleid van de gemeente. Deze waarde is als grenswaarde
opgenomen. Op de woningen aan de Rijksweg-zuid 12 en Graafsebaan 127 wordt hieraan niet
voldaan, maar wordt wel voldaan aan de bovengrens van 50 dB(A). Daarmee wordt voldaan aan de
grenswaarden die aanvaardbaar worden geacht voor de representatieve bedrijfssituatie. Op de
woning Graafsebaan 143 bedraagt het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ten hoogste 52 dB(A),
waarmee de bovengrens wordt overschreden. De verhoging is echter minimaal, 2 dB.
Op de meeste woningen wordt voldaan aan de ambitie/bovengrens van het gemeentelijke beleid. Er is
goed gemotiveerd waarom de activiteit niet op een andere manier kan worden georganiseerd. Met
aanvullende voorschriften is de geluidbelasting en de activiteit aanvaardbaar geacht voor de
omgeving.
Er worden maximaal 14 dagen vergund. Op 11 februari 2021 is de aanvraag aangevuld met extra
informatie over de concert/theater/musicalvoorstellingen. In deze aanvulling is o.a. weergegeven dat
er in een aaneengesloten periode van maximaal 14 dagen maximaal 20 voorstellingen worden
aangevraagd met een maximum van 2 voorstellingen per dag. Op deze wijze is een theater, concert of
musical productie (financieel) haalbaar.
In de voorschriften is vastgelegd dat er in 14 dagen niet meer dan 20 voorstellingen mogen
plaatsvinden, met een maximum van 2 per dag. De eindtijd van de
concert/theater/musicalvoorstellingen is uiterlijk 23.00 uur. Ook dit is in de voorschriften vastgelegd.
De berekende geluidbelasting die wordt getoetst is bepaald in overeenstemming met de Handleiding
meten en rekenen industrielawaai 1999 (HMRI). De toetswaarde is bepaald inclusief de
meteocorrectieterm. Per beoordelingspunt geldt een andere meteocorrectieterm. De grenswaarden in
de vergunning zijn exclusief meteocorrectieterm gesteld. Hierdoor is het handhaven van de
geluidgrenswaarden eenvoudiger. De meetwaarde tijdens de activiteit op een beoordelingspunt is dan
direct de toetswaarde. Berekeningen zijn dan niet meer nodig. Er kan direct worden gehandhaafd als
de meetwaarde te hoog is. De geluidbescherming op de geluidgevoelige gebouwen blijft gelijk en is
geborgd.
Incidentele bedrijfssituaties, muziekfestivals
In de inrichting vinden muziekfestivals plaats. Deze kunnen binnen of buiten plaatsvinden. Maar het is
ook mogelijk dat deze gelijktijdig binnen als buiten plaatsvinden. Het totaal van indoor muziekfestivals
en gecombineerde in- en outdoor festivals zal beperkt blijven tot maximaal 12 dagen per jaar. Het
aantal outdoor festivals, eventueel gecombineerd met indoor festival, zal niet meer dan 6 dagen
plaatsvinden, waarvan er maximaal 2 minder luid zijn en maximaal 4 luider zijn. De eindtijd van de
buitenpodia behorende bij het luidere outdoor muziekfestival en het minder luidere outdoor
muziekfestival bedraagt maximaal 23.00 uur. Na een outdoor muziekfestival kan er een afterparty
indoor plaatsvinden. Deze afterparty indoor duurt maximaal tot 01.00 uur. De eindtijd van de muziek
behorende bij het indoor muziekfestival bedraagt maximaal 01.00 uur. Er vindt geen afterparty plaats
na een indoor festival. Op 11 februari 2021 is de aanvraag aangevuld met extra informatie over de
voornoemde eindtijden.
In de Handreiking zijn geen grenswaarden opgenomen voor incidentele bedrijfssituaties. Het is aan de
gemeente om de aanvaardbaarheid te toetsen. Om de geluidbelasting van de muziekfestivals te
beoordelen wordt aangesloten bij de nota ‘Evenementen met een luidruchtig karakter’ opgesteld door
de provincie Limburg. Deze nota wordt landelijk gehanteerd als toetsingskader voor evenementen met
een luidruchtig karakter en is ook door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
geaccepteerd. In de nota is een richtwaarde opgenomen van maximaal 70 tot 75 dB(A) bij
geluidgevoelige gebouwen. In de nota wordt geen richtwaarde gegeven voor de dB(C) waarde, de
waarde die de lage bastonen in de muziek naar de omgeving beter beschermd.
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De gemeente heeft een ‘Evenementennota Uitvoeringsregels Evenementenbeleid 2013’. Hierin zijn
geluidnormen opgenomen voor evenementen die niet in inrichtingen plaatsvinden, maar in de
openbare ruimte. In deze evenementennota zijn ontheffingswaarde van ten hoogste 70/80 dB(A) en
95 dB(C) gesteld. Deze waarden gelden bij geluidgevoelige gebouwen.
Uit het rapport van het akoestisch onderzoek blijkt dat tijdens indoor festivals:
-

Bij de meeste geluigevoelige gebouwen in de omgeving het langtijdgemiddeld
beoordelingsniveau ten hoogste 50 dB(A) bedraagt.
- Bij de woningen aan de Graafsebaan (127 en 143) het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
ten hoogste 52 dB(A) bedraagt.
- Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ten hoogste 80 dB(C) bedraagt.
Er wordt bij de meeste geluidgevoelige gebouwen voldaan aan de bovengrenswaarde uit het beleid
van de gemeente, die geldt voor de representatieve bedrijfssituatie. Op alle woningen wordt voldaan
aan de richtwaarde van 70 dB(A) uit de nota van de provincie Limburg. De geluidbelasting in dB(C)
voldoet aan de ontheffingswaarde voor evenementen uit het gemeentelijke evenementenbeleid.
-

Uit het rapport van het akoestisch onderzoek blijkt dat tijdens gecombineerde in- en outdoor
festivals: het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ten hoogste 70 dB(A) en 91 dB(C)
bedraagt.
Tijdens de twee minder luide muziekfestivals het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau 5 dB
lager bedraagt.
Tijdens een pre- of afterparty (indoor) bedraagt het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ten
hoogste 44 dB(A).

Op alle woningen wordt voldaan aan de richtwaarde van 70 dB(A) uit de nota van de provincie
Limburg. De geluidbelasting in dB(C) voldoet aan de ontheffingswaarde voor evenementen uit het
gemeentelijke evenementenbeleid.
Onder de voorwaarde dat muziekfestivals maximaal 12 dagen per jaar mogen plaatsvinden, waarvan
maximaal 6 dagen ook op het buitenterrein (4 luide en 2 minder luide), worden deze aanvaardbaar
geacht. In de vergunning worden aanvullende voorwaarden gesteld om de hinder voor de omgeving te
beperken. Denk daarbij aan eindtijden, meldingsplicht en rustperioden. De grenswaarde in de
vergunning worden exclusief meteocorrectieterm gesteld. Hierdoor is het handhaven van de
geluidgrenswaarden eenvoudiger. De meetwaarde tijdens de activiteit op een beoordelingspunt is dan
direct de toetswaarde. Berekeningen zijn dan niet meer nodig. Een handhaver kan direct ingrijpen als
de meetwaarde te hoog is. De geluidbescherming, de geluidbelasting inclusief meteocorrectieterm, op
de geluidgevoelige gebouwen blijft gelijk en blijft geborgd. Voor de twee minder luide muziekfestivals
zijn 5 dB lagere grenswaarden opgenomen ten opzichte van de luide muziekfestivals. Tijdens de
incidentele festivals is het geluid op woningen daarmee tot een aanvaardbaar niveau beschermd.
Pre-party
Op 10 maart 2021 heeft de aanvrager de aanvraag aangevuld. In deze aanvulling wordt meer
duidelijkheid gegeven over de pre-party. De pre-party is een activiteit die wordt georganiseerd binnen
de inrichting op de dag voorafgaand aan de dag van een festival. Indien een pre-party wordt
beschouwd als een onderdeel van de representatieve bedrijfssituatie (verder afgekort als RBS), dan
zijn de geluidnormen uit paragraaf 1.2. van de voorschriften van toepassing. Echter het kan ook
voorkomen dat een pre-party beschouwd moet worden als een incidentele bedrijfssituatie (verder
afgekort als IBS), dus als een outdoor muziekfestival, een indoor muziekfestival of als een
gecombineerd indoor- outdoor muziekfestival. Dan zijn de voorschriften uit paragraaf 1.4 van
toepassing. Of sprake is van een RBS-situatie of een IBS-dag is afhankelijk van de activiteiten die
plaatsvinden tijdens die pre-party. Hierover moet de aanvrager in zijn melding aan het bevoegd gezag
(omgevingsloket@s-hertogenbosch.nl) overeenkomstig het gestelde in voorschrift 1.4.7., duidelijkheid
verschaffen aan het bevoegd gezag. Deze duidelijkheid moet ook gegeven worden aan de
omwonenden. Dit is geregeld in voorschrift 1.4.8.
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Geluidniveau in woningen van derden
De nota van de provincie Limburg gaat voor de beoordeling van de aanvaardbaarheid van het geluid
ook uit van een maximale richtwaarde voor in woningen. Bij een geluidniveau van 50 dB(A) of hoger in
woningen zal het normaal spraakniveau verhoogd worden. Het is daarom gewenst om het dB(A)
niveau in de woning tot ten hoogte 50 dB te beperken. Tijdens muziekevenementen die buiten
plaatsvinden bedraagt het geluidniveau op woningen van derden tussen 54 en 70 dB. Een goed
onderhouden woning heeft geluidwering van circa 20 tot 25 dB. Met deze geluidwering wordt in alle
woningen voldaan aan een geluidniveau van ten hoogste 50 dB(A).
De woningen op het Soperse Bos hebben waarschijnlijk een lagere geluidwering dan de standaard
geluidwering van 20-25 dB. Dergelijke woningen hebben veelal een geluidwering tussen 15-20 dB. De
geluidbelasting tijdens buiten evenementen is 60 dB(A) (inclusief meteocorrectie). Een minimale
geluidwering van 10 dB is nodig om ook in deze woningen tijdens buitenevenementen aan het
binnengeluidniveau van 50 dB(A) te voldoen. Hieraan wordt voldaan.
In de voorschriften zijn de geluidniveaus exclusief meteocorrectieterm opgenomen.
Indirecte hinder
Het geluid van het verkeer van en naar de inrichting over de openbare weg is beoordeeld volgens de
circulaire "Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het
kader van de vergunningverlening op basis van de Wet milieubeheer" d.d. 29 februari 1996.
Het verkeer van en naar de inrichting is ter hoogte van eventuele woningen aan de toegangswegen
reeds opgenomen in het heersend verkeersbeeld en valt daarmee buiten de reikwijdte van de
omgevingsvergunning.
Trillingen
Gezien de aard van de activiteiten en de afstand tot de dichtstbijzijnde trillingsgevoelige
bestemmingen is trillingshinder niet te verwachten. Een onderzoek naar trillingen achten wij daarom
niet nodig. Ook achten wij het daarom niet nodig hierover voorschriften op te nemen.
Lucht
Bij de beslissing op de aanvraag moeten wij de grenswaarden voor de luchtkwaliteit, zoals bedoeld in
bijlage 2 van de Wet milieubeheer (hierna: Wm), in acht nemen. Het betreft grenswaarden voor
zwaveldioxide, stikstofdioxide, stikstofoxiden, zwevende deeltjes (PM10 en PM2,5), lood,
koolstofmonoxide en benzeen. De grenswaarden geven een niveau van de buitenluchtkwaliteit aan
dat, in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu in zijn
geheel, niet mogen worden overschreden. Alleen ten aanzien van de stoffen die genoemd zijn in
Bijlage 2 van de Wm en waarvan te verwachten is dat deze stoffen door de inrichting "in betekenende
mate" worden uitgestoten is het noodzakelijk dat een onderzoek wordt verricht naar de mogelijke
gevolgen voor de luchtkwaliteit door het in werking zijn van de inrichting.
Op grond van artikel 5.16 van de Wm kunnen wij vergunning verlenen, indien:
· de bijdrage vanwege de veranderingen in de bedrijfsvoering Niet in betekende mate (NIBM) is
(= 3% regel). Is deze bijdrage NIBM dan behoeft geen nadere toetsing plaats te vinden.
· is aangetoond dat de concentratie in de buitenlucht van de in bijlage 2 van de Wm genoemde
luchtverontreinigende stoffen (inclusief eventuele lokale bronnen in de omgeving van de
inrichting) vermeerderd met de immissie ten gevolge van de activiteiten binnen de inrichting
(inclusief voertuigbewegingen van en naar de inrichting) lager is dan de grenswaarden, zoals
vermeld in Bijlage 2 van de Wm. Wordt een grenswaarde overschreden dan kan onder
voorwaarden tot vergunningverlening worden overgegaan, mits de bijdrage van de inrichting
per saldo niet groter wordt dan voor het te nemen besluit voor de vergunningverlening.
De toets, of aan artikel 5.16 van de Wm wordt voldaan, wordt uitgevoerd nadat de emissies voor zover
mogelijk zijn beperkt met de beste beschikbare technieken.
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Ten behoeve van de omgevingsvergunning van 29 november 2012 is onderzoek gedaan naar de
gevolgen van de activiteiten van de inrichting voor de in de Wm opgenomen grenswaarden voor
luchtverontreinigende stoffen. In de vergunning van 29 november 2012 is inzichtelijk gemaakt dat de
grenswaarden ruimschoots worden onderschreden. Hoewel er nu geen expliciet onderzoek is verricht
naar de zwaveldioxide, de zwevende deeltjes (PM10 en PM2,5), lood, koolstofmonoxide en benzeen, is
voldoende aannemelijk dat de aangevraagde wijzigingen niet zullen leiden tot een overschrijding van
een grenswaarde, zoals vermeld in bijlage 2 van de Wm. De Wet luchtkwaliteit staat de
vergunningverlening daarom niet in de weg.

CONCLUSIE
Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het veranderen van een inrichting zijn er geen
redenen om de omgevingsvergunning te weigeren. In deze vergunning zijn de voor de gevraagde
activiteiten relevante voorschriften opgenomen.
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WIJZIGING VAN VOORSCHRIFTEN
Inleiding
Overeenkomstig artikel 2.31, tweede lid, onder b van de Wabo, kan het bevoegd gezag de
voorschriften die aan een omgevingsvergunning zijn verbonden wijzigen voor zover:
· deze betrekking hebben op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e;
· dit in het belang van de bescherming van het milieu is.
De procedure-eisen voor het wijzigen van een vergunning zijn vastgelegd in paragraaf 3.4 van de
Wabo (artikel 3.15). Daaruit volgt dat bij het voorbereiden van dit besluit gebruik moet worden
gemaakt van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (uitgebreide voorbereidingsprocedure).

Intrekken voorschriften
In het besluit is weergegeven welke voorschriften van de vergunde situatie worden ingetrokken. Het
gaat om geluidvoorschriften van de volgende besluiten:
· Omgevingsvergunning (revisievergunning) verleend d.d. 29 november 2012:
· Omgevingsvergunning (veranderingsvergunning) verleend d.d. 21 april 2015:
· Omgevingsvergunning (wijziging voorschriften) verleend d.d. 30 juli 2019.
Overwegingen
Er wordt in de aanvraag een aantal akoestisch relevante veranderingen aangevraagd. Om de
veranderingen te kunnen vergunnen moet de geluidsemissie van de gehele inrichting bekeken
worden. Dit kan niet anders. In het voorschriftenpakket zijn daarom geluidsvoorschriften opgenomen
voor de gehele inrichting. De voorschriften hebben betrekking op de regelmatige bedrijfssituatie
(afgekort RBS), de regelmatige afwijkingen van de RBS en de incidentele afwijkingen van de RBS.
Omdat het met de aanvraag om veranderingsvergunning noodzakelijk is om de vergunde
geluidsituatie te actualiseren, is nauwkeurig gekeken welke vergunde voorschriften ingetrokken
moeten worden overeenkomstig artikel 2.31, tweede lid, onder b van de Wabo. In het besluit zijn deze
voorschriften weergegeven.
Door het verlenen van de nieuwe geluidsvoorschriften en het intrekken van vergunde
geluidsvoorschriften ontstaat er een nieuw pakket geluidsvoorschriften voor de gehele inrichting die
goed handhaafbaar is en voldoet aan wet- en regelgeving en diverse beleidslijnen. In hoofdstuk 8 van
deze considerans wordt dit verder uitgelegd. Het nieuwe pakket geluidsvoorschriften is in het belang
van de bescherming van het milieu.
Conclusie
Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het wijzigen van vergunningvoorschriften, is het juist
om artikel 2.31 tweede lid, onder b van de Wabo toe te passen.
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Voorschriften
Aan het besluit liggen zijn de volgende voorschriften verbonden:

1.

Geluid en trillingen

1.1

Meten en berekenen conform handleiding

1.1.1
Het meten en berekenen van de geluidsniveaus en het beoordelen van de meetresultaten moet
plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai, uitgave 1999.

1.2

Representatieve bedrijfssituatie

1.2.1
Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige
toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede
door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op de onderstaande gevoelige
gebouwen niet meer bedragen dan:
Beoordelingspunt

hoogte
[in m]

LAr,LT [in dB(A)]
Dag

LAr,LT [in dB(A)]
Avond

LAr,LT [in dB(A)]
Nacht

07.00-19.00

19.00-23.00

23.00-07.00

01 Rijksweg-zuid 12

4,5

45

40

35

02 Graafsebaan 123a

4,5

45

40

35

03 Graafsebaan 123b

1,5

45

40

35

04 Vinkelsestraat 2

4,5

45

40

35

05 Coppensdijk 4a

4,5

45

40

35

06 Graafsebaan 143

4,5

45

40

35

07-08 Soperse Bos

1,5

50

45

35

10-11Graafsebaan 127

4,5

47

45

40

De ligging van de beoordelingspunten is aangegeven op tekening figuur nr 1 uit het rapport van het
akoestisch onderzoek van Peutz met nummer E 1035-7-RA van 26 mei 2020.
1.2.2
Het maximale geluidsniveau (LAmax) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en
installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het
transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op de gevel van gevoelige gebouwen niet
meer bedragen dan:
· 70 dB(A) in de dagperiode (7.00-19.00 uur);
· 65 dB(A) in de avondperiode (19.00-23.00 uur);
· 60 dB(A) in de nachtperiode (23.00-07.00 uur).
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1.3

Regelmatige afwijkingen (theater/musicals/concerten)

1.3.1
In afwijking van wat is gesteld in voorschrift 1.2.1 mag het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
LAr,LT, veroorzaakt de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting
verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de
inrichting, inclusief concert/theater/musicalvoorstelling in de buitenlucht, op de onderstaande
beoordelingspunten niet meer bedragen dan:
Beoordelingspunt

hoogte [in m]

LAr,LT [in dB(A)]
Dag/Avond
10.00-23.00

01 Rijksweg-zuid 12

4,5

52

02 Graafsebaan 123a

4,5

45

03 Graafsebaan 123b

1,5

45

04 Vinkelsestraat 2

4,5

45

05 Coppensdijk 4a

4,5

45

06 Graafsebaan 143

4,5

56

07-08 Soperse Bos

1,5

45

10-11 Graafsebaan 127

4,5

53

De waarden in de tabel zijn exclusief muziekgeluidcorrectie, exclusief bedrijfsduurcorrectie (Cb)
en exclusief meteocorrectie (Cm). De ligging van de beoordelingspunten is aangegeven op tekening
figuur nr 1 uit het rapport van het akoestisch onderzoek van Peutz met nummer E 1035-7-RA van 26
mei 2020. De toetsing aan de grenswaarden vindt plaats aan een gemiddeld geluidniveau over een
periode van 5 minuten.
1.3.2
De in voorschrift 1.3.1 genoemde concert/theater/musicalvoorstellingen mogen per jaar maximaal 14
aaneengesloten dagen plaatsvinden. Tijdens deze 14 aaneengesloten dagen mogen maximaal 20
voorstellingen plaatsvinden met een maximum van 2 per dag. De eindtijd van de
concert/theater/musicalvoorstelling is maximaal 23.00 uur.
1.3.3
De in voorschrift 1.3.1 genoemde concert/theater/musicalvoorstellingen moeten elk jaar aangegeven
worden middels een melding (met het speelschema) aan het bevoegd gezag (e-mailadres
omgevingsloket@s-hertogenbosch.nl). Hieruit moet duidelijk blijken dat de activiteiten maximaal 14
aaneengesloten dagen zullen plaatsvinden met niet meer dan 20 voorstellingen. De melding moet
minimaal 4 weken voordat de eerste voorstelling plaatsvindt in het bezit zijn van het bevoegd gezag.
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1.4

Incidentele bedrijfssituaties

1.4.1
In afwijking van wat is gesteld in voorschrift 1.2.1 mag het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
LAr,LT, veroorzaakt de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting
verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de
inrichting, inclusief de luidere (maximaal 4 keer per jaar) outdoor muziekfestivals, eventueel
gecombineerd met een indoorfestival, en een pre- en afterparty, op de onderstaande
beoordelingspunten niet meer bedragen dan:
Beoordelingspunt

hoogte
[in m]

Festival
LAr,LT [in dB(A)]
Dag/Avond

LAr,LT) [in dB(C)]
Dag/Avond

10.00-23.00

10.00-23.00

Afterparty

LAr,LT)

LAr,LT) [in dB(A)] Nacht

[in dB(A)] Nacht

23.00-01.00

01.00-07.00

01 Rijksweg-zuid 12

4,5

72

93

43

35

02 Graafsebaan 123a

4,5

70

92

43

35

03 Graafsebaan 123b

1,5

69

93

44

35

04 Vinkelsestraat 2

4,5

59

83

38

35

05 Coppensdijk 4a

4,5

66

89

40

35

06 Graafsebaan 143

4,5

74

95

45

35

07-08 Soperse Bos

1,5

65

90

44

35

10-11 Graafsebaan 127

4,5

70

90

47

45

De waarden in de tabel zijn exclusief muziekgeluidcorrectie, exclusief bedrijfsduurcorrectie (Cb)
en exclusief meteocorrectie (Cm). De ligging van de beoordelingspunten is aangegeven op tekening
figuur nr 1 uit het rapport van het akoestisch onderzoek van Peutz met nummer E 1035-7-RA van 26
mei 2020. De toetsing aan de grenswaarden vindt plaats aan een gemiddeld geluidniveau over een
periode van 5 minuten.
De eindtijd van de buitenpodia behorende bij het luidere outdoor muziekfestival bedraagt maximaal
23.00 uur. Na 23.00 uur mag indoor een afterparty plaatsvinden tot 01.00 uur.
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1.4.2
In afwijking van wat is gesteld in voorschrift 1.2.1 mag het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
LAr,LT, veroorzaakt de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting
verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de
inrichting, inclusief de minder luidere (maximaal 2 keer per jaar) outdoor muziekfestivals, eventueel
gecombineerd met een indoorfestival, en een pre- en afterparty, op de onderstaande
beoordelingspunten niet meer bedragen dan:
Beoordelingspunt

hoogte
[in m]

Festival
LAr,LT [in dB(A)]
Dag/Avond

LAr,LT) [in dB(C)]
Dag/Avond

10.00-23.00

10.00-23.00

Afterparty

LAr,LT)

LAr,LT) [in dB(A)] Nacht

[in dB(A)]
Nacht

23.00-01.00

01.00-07.00

01 Rijksweg-zuid 12

4,5

67

88

43

35

02 Graafsebaan 123a

4,5

65

87

43

35

03 Graafsebaan 123b

1,5

64

88

44

35

04 Vinkelsestraat 2

4,5

54

78

38

35

05 Coppensdijk 4a

4,5

59

84

40

35

06 Graafsebaan 143

4,5

69

90

45

35

07-08 Soperse Bos

1,5

60

85

44

35

10-11Graafsebaan 127

4,5

65

85

47

45

De waarden in de tabel zijn exclusief muziekgeluidcorrectie, exclusief bedrijfsduurcorrectie (Cb)
en exclusief meteocorrectie (Cm). De ligging van de beoordelingspunten is aangegeven op tekening
figuur nr 1 uit het rapport van het akoestisch onderzoek van Peutz met nummer E 1035-7-RA van 26
mei 2020. De toetsing aan de grenswaarden vindt plaats aan een gemiddeld geluidniveau over een
periode van 5 minuten.
De eindtijd van de buitenpodia behorende bij het minder luidere outdoor muziekfestival bedraagt
maximaal 23.00 uur. Na 23.00 uur mag indoor een afterparty plaatsvinden tot 01.00 uur.
1.4.3
In afwijking van wat is gesteld in voorschrift 1.2.1 mag het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
LAr,LT, veroorzaakt de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting
verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de
inrichting, inclusief een indoorfestival, op de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen
dan:
Beoordelingspunt

hoogte
[in m]

LAr,LT [in dB(A)]
Dag/Avond

LAr,LT [in dB(C)]
Dag/Avond

LAr,LT [in dB(A)]
Nacht

10.00-01.00

10.00-01.00

01.00-07.00

01 Rijksweg-zuid 12

4,5

53

81

35

02 Graafsebaan 123a

4,5

52

80

35

03 Graafsebaan 123b

1,5

53

81

35

04 Vinkelsestraat 2

4,5

48

76

35

05 Coppensdijk 4a

4,5

50

78

35

06 Graafsebaan 143

4,5

55

83

35

07-08 Soperse Bos

1,5

55

82

35

10-11Graafsebaan 127

4,5

56

83

45

Ontwerpbeschikking WB00050957 / 9674211

24/27

Graafsebaan 133 in Rosmalen

De waarden in de tabel zijn exclusief muziekgeluidcorrectie, exclusief bedrijfsduurcorrectie (Cb)
en exclusief meteocorrectie (Cm). De ligging van de beoordelingspunten is aangegeven op tekening
figuur nr 1 uit het rapport van het akoestisch onderzoek van Peutz met nummer E 1035-7-RA van 26
mei 2020. De toetsing aan de grenswaarden vindt plaats aan een gemiddeld geluidniveau over een
periode van 5 minuten.
De eindtijd van de muziek behorende bij het indoor muziekfestival zoals weergegeven in dit voorschrift
bedraagt maximaal 01.00 uur. Er mag geen afterparty worden gehouden.
1.4.4
De in voorschriften 1.4.1, 1.4.2 en 1.4.3 genoemde muziekfestivals mogen per jaar (samen bij elkaar
opgeteld) maximaal 12 dagen plaatsvinden. De luidere outdoor muziekfestivals uit voorschrift 1.4.1
mogen maximaal 4 keer per jaar plaatsvinden. De minder luidere outdoor muziekfestivals uit
voorschrift 1.4.2 mogen maximaal 2 keer per jaar plaatsvinden.
1.4.5
Een muziekfestival mag maximaal 2 dagen achter elkaar plaatsvinden.
1.4.6
Na een outdoor- of gecombineerd muziekfestival (1 of 2 daags) mag er het eerst volgend weekend
geen muziekfestival plaatsvinden (rustweekend). Onder een rustweekend wordt verstaan de periode
tussen 00.00 uur vrijdag tot 00.00 uur maandag.
1.4.7
De in voorschrift 1.4.1, 1.4.32 en 1.4.3 genoemde muziekfestivals moeten minimaal 4 weken voordat
het muziekfestival plaatsvindt worden gemeld bij het bevoegd gezag (e-mailadres:
omgevingsloket@s-hertogenbosch.nl.) Uit de melding moet blijken:
- of deze activiteiten voldoen aan het gestelde in de voorschriften 1.4.4 t/m 1.4.6;
- of er sprake is van een indoor muziekfestival, een outdoor muziekfestival, of een
gecombineerd indoor-outdoor muziekfestival;
- of er sprake is van een minder luid of een luider outdoor muziekfestival;
- of er sprake is van een afterparty;
- of er sprake is van een pre-party behorende tot de representatieve bedrijfssituatie (verder
RBS), of dat de pre-party beschouwd wordt als een indoor muziekfestival, een outdoor
muziekfestival of een gecombineerd indoor- outdoor muziekfestival. Indien de pre-party niet
behoort tot de RBS, aangeven of er sprake is van luid festival (voorschrift 1.4.1.) of een
minder luid festival (voorschrift 1.4.2.). Daarnaast aangeven wat de begintijd en de eindtijd is
van de pre-party.
1.4.8
Tenminste 4 weken voordat een indoor muziekfestival, een outdoor muziekfestival, of een
gecombineerd indoor-outdoor muziekfestival plaatsvindt moeten de bewoners van de hieronder
weergegeven adressen schriftelijk (informatiebrief) zijn geïnformeerd over:
- de aard (soort) evenement/muziek met daarbij de toevoeging of er sprake is van een indoor
muziekfestival, een outdoor muziekfestival of een gecombineerd indoor-outdoor muziekfestival
Daarnaast aangeven of er sprake is van een minder luid of een luider outdoor muziekfestival,
een minder luid of luider gecombineerd indoor-outdoor muziekfestival en of de outdoor
muziekfestivals plaatsvinden met een pre- en afterparty. Indien sprake is van een pre-party
aangeven of er sprake is van een pre-party behorende tot de representatieve bedrijfssituatie
(verder RBS), of dat de pre-party beschouwd wordt als een indoor muziekfestival, een outdoor
muziekfestival of een gecombineerd indoor- outdoor muziekfestival. Indien de pre-party niet
behoort tot de RBS, aangeven of er sprake is van luid festival (voorschrift 1.4.1.) of een
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minder luid festival (voorschrift 1.4.2.). Daarnaast aangeven wat de begintijd en de eindtijd is
van de pre-party.
- de duur (aanvangstijdstip, eindtijdstip incl. datum);
- de omvang (verwacht maximaal aantal bezoekers).
- de adressen zijn: Fresia 1 t/m 61 (5382 JC Vinkel), Geranium 62 t/m 92 (5382 JM Vinkel),
Hyacinth 93 t/m 153, 123 A, 126 A, 147 A (5382 JP Vinkel), Rijksweg 7, 7 A, 9, 9 A, 9 B, 11,
13, 15, 15 A, 17, 19 A, 19 C (5391 LH Nuland), Duyn en Daelseweg 1, 3, 5, 7, 9 A (5391 EC
Nuland), Rijksweg-Zuid 12, 14, 16, 18, 18 A (5391 LN Nuland), Graafsebaan 123, 123 A, 123
B, 123 C, 127, 135, 137, 139, 141, 143 (5248 NL Rosmalen), Graafsebaan 172 (5244 NL
Rosmalen), Vinkelsestraat 2 A (5248 NN Rosmalen), Coppensdijk 1, 3, 4, 4 A, 8, 9, 10, 10 A,
12 (5382 JT Vinkel).
In de informatie(brief) naar omwonenden dient van de organisator een telefoonnummer te zijn
opgenomen waar men voor, tijdens en na het evenement vragen kan stellen of klachten kan melden.
De in dit voorschrift genoemde schriftelijke informatie (informatiebrief omwonende over een festival)
mag, na twee schriftelijke meldingen (dus na twee festivals) worden vervangen door een email. In
deze twee schriftelijke informatiebrieven dient dan te worden opgenomen hoe men zich kan
aanmelden voor de emailservice.
1.4.9
Van elk kalenderjaar moet de inrichtinghouder voor 1 januari van datzelfde kalenderjaar en voor 1 juli
van datzelfde kalenderjaar een evenementenkalender indienen bij het bevoegd gezag (e-mailadres:
omgevingsloket@s-hertogenbosch.nl.). Op deze evenementenkalender dient te worden aangegeven
wanneer de festivals en de concert/theater/musicalvoorstellingen zullen gaan plaatsvinden (indien
bekend) en hebben plaatsgevonden (indien voornoemde activiteiten hebben plaatsgevonden. Dit geldt
voor de indieningsdatum 1 juli van dat jaar).
Van de festivals dient te worden aangegeven:
- de aard (soort) evenement/muziek met daarbij de toevoeging of er sprake is van een indoor
muziekfestival, een outdoor muziekfestival of een gecombineerd indoor-outdoor
muziekfestival.
Daarnaast aangeven of er sprake is van een minder luid of een luider outdoor muziekfestival,
een minder luid of luider gecombineerd indoor-outdoor muziekfestival en of de outdoor
muziekfestivals plaatsvinden met een pre- en afterparty. Indien sprake is van een pre-party
aangeven of er sprake is van een pre-party behorende tot de representatieve bedrijfssituatie
(verder RBS), of dat de pre-party beschouwd wordt als een indoor muziekfestival, een outdoor
muziekfestival of een gecombineerd indoor- outdoor muziekfestival. Indien de pre-party niet
behoort tot de RBS, aangeven of er sprake is van luid festival (voorschrift 1.4.1.) of een
minder luid festival (voorschrift 1.4.2.).
Daarnaast aangeven wat de begintijd en de eindtijd is van de pre-party.
- de duur (aanvangstijdstip, eindtijdstip incl. datum);
- de omvang (verwacht maximaal aantal bezoekers).
Van een concert/theater/musicalvoorstelling dient te worden aangegeven:
- hoeveel dagen deze voorstellingen aaneengesloten zullen plaatsvinden;
- hoeveel voorstellingen er zullen plaatsvinden tijdens de aaneengesloten dagen;
- hoeveel voorstellingen er per dag zullen plaatsvinden;
- de duur (aanvangstijdstip, eindtijdstip incl. datum);
- de omvang (verwacht maximaal aantal bezoekers).
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BIJLAGE: BEGRIPPEN
BEOORDELINGSPUNT:
Het punt waar het LAr,LT en het LAmax worden bepaald en getoetst aan de (eventuele) grenswaarden.
GELUIDSNIVEAU IN DB(A):
Het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A), overeenkomstig de door de
Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC) ter zake opgestelde regels, zoals neergelegd in de
IEC-publicatie no. 651, uitgave 1989.
LANGTIJDGEMIDDELD BEOORDELINGSNIVEAU (LAr,LT):
Het A-gewogen gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse, in de loop van een
bepaalde periode optredende geluid en zo nodig gecorrigeerd voor de aanwezigheid van impulsachtig
geluid, tonaal geluid of muziekgeluid, vastgesteld en beoordeeld overeenkomstig de 'Handleiding
meten en rekenen industrielawaai', uitgave 1999.
MAXIMALE GELUIDNIVEAU (LAmax):
Het hoogste A-gewogen geluidsniveau, afgelezen in de meterstand 'fast', verminderd met de
meteocorrectieterm Cm. De meterstand 'fast' komt overeen met een tijdconstante van 125 ms.
CONCERT/THEATER/MUSICAL IN DE BUITENLUCHT:
Entertainment buiten zoals is omschreven in hoofdstuk 3 van het Akoestisch onderzoek in het kader
van een omgevingsvergunningaanvraag, Rapportnummer E 1035-7-RA-002, Referentie LL/LL/E
1035-7-RA-002, datum 26 mei 2020.
INDOOR MUZIEKFESTIVAL:
een muziekfestival binnen zoals omschreven is in hoofdstuk 4 van het Akoestisch onderzoek in het
kader van een omgevingsvergunningaanvraag, Rapportnummer E 1035-7-RA-002, Referentie LL/LL/E
1035-7-RA-002, datum 26 mei 2020.
OUTDOOR MUZIEKFESTIVAL:
een muziekfestival buiten zoals omschreven is in hoofdstuk 5 van het Akoestisch onderzoek in het
kader van een omgevingsvergunningaanvraag, Rapportnummer E 1035-7-RA-002, Referentie LL/LL/E
1035-7-RA-002, datum 26 mei 2020.
GECOMBINEERDE INDOOR-OUTDOOR MUZIEKFESTIVAL:
een muziekfestival gecombineerd met muziek binnen en buiten zoals omschreven is in hoofdstuk 5
van het Akoestisch onderzoek in het kader van een omgevingsvergunningaanvraag, Rapportnummer
E 1035-7-RA-002, Referentie LL/LL/E 1035-7-RA-002, datum 26 mei 2020.
MUZIEKFESTIVAL:
een festival met muziek. Dit kan zijn een indoor-muziekfestival, een outdoor-muziekfestival of een
gecombineerd indoor-, outdoor-muziekfestival. Alle 3 de begrippen zijn in deze begrippenlijst
omschreven.
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